
Дисципліна Метрологія і стандартизація 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Мова викладання  українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Навчальна дисципліна “ Метрологія і стандартизація “ є 

вибірковою при підготовці фахівців спеціальності 193 «Геодезія 

та землеустрій» освітнього ступеня Бакалавр. Навчальна 

дисципліна “ Метрологія і стандартизація ” передбачена як 

єдиний систематизований курс і покликана слугувати 

розширенню та закріпленню знань у студентів, поглибленню 

спеціалізації і передбачає міждисциплінарний і системний 

підхід до вивчення основних проблем геодезії  

 

Що буде вивчатися Дисципліна «Метрологія і стандартизація» має на меті дати 

студентам уявлення про сутність порядок розробки, 

затвердження і втілення стандартів. Технічне завдання на 

розробку стандарту. Проект стандарту Технічна експертиза. 

Нормоконтроль Поняття про виміри і вимірювання. Актуальні 

проблеми сучасної метрології. Уніфікація одиниць вимірювань. 

Вдосконалення еталонів. Забезпечення точності і надійності 

робочих засобів вимірювань. Дисципліна «Метрологія і 

стандартизація» займає чільне місце в освітній програмі при 

підготовці інженерів із землевпорядкування і кадастру.. 

Вивчення курсу проводиться у відповідності з діючим 

законодавством, нормативно-методичними документами і 

вказівками із застосуванням передових методів навчання.  

 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна «Метрологія і стандартизація» забезпечує 

формування теоретичних знань та практичних навичок в галузі 

прикладної стандартизації та метрології, вивчення науково - 

методичних основ стандартизації, її значення та роль в 

прискоренні науково - технічного прогресу, вивчення державної 

системи стандартизації та метрології в Україні, галузевої 

стандартизації у землевпорядному виробництві, видів 

нормативно-технічних документів, організації метрологічної 

служби, методів та засобів вимірювань, їх точності.  

Після завершення курсу студент повинен знати: 

-основні положення і принципи стандартизації;  

-види і категорії стандартів; нормативно-технічні документи;  

-методи і засоби вимірювань; 

- порядок вимірювань електронних геодезичних параметрів з 

допомогою вказаних приладів; 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Програмними результатами навчання при вивченні 

навчальної дисципліни є: 

- Використовувати методи збирання інформації в галузі 

геодезії і землеустрою, її систематизації і класифікації 

відповідно до поставленого проектного або виробничого 

завдання 

- Використовувати геодезичне і фотограмметричне 

обладнання і технології, методи математичного оброблення 

геодезичних і фотограмметричних вимірювань 



- Обробляти результати геодезичних вимірювань, 

топографічних і кадастрових знімань, з використанням 

геоінформаційних технологій та комп’ютерних програмних 

засобів і системи керування базами даних. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

-Здатність показувати знання і розуміння основних теорій, 

методів, принципів, технологій і методик в галузі геодезії та 

землеустрою. 

-Здатність показувати базові знання із суміжних дисциплін – 

фізики, екології, математики, інформаційних технологій, права, 

економіки тощо), вміння використовувати їх теорії, принципи та 

технічні підходи. 

-Здатність вибирати методи, засоби та обладнання з метою 

здійснення професійної діяльності в галузі геодезії та 

землеустрою. 

-Здатність проводити польові, дистанційні і камеральні 

дослідження в галузі геодезії та землеустрою. 

-Здатність самостійно збирати, обробляти, моделювати та 

аналізувати геопросторові дані у польових та камеральних 

умовах. 

-Здатність агрегувати польові, камеральні та дистанційні дані на 

теоретичній основі з метою синтезування нових знань у сфері 

геодезії та землеустрою. 

-Здатність розробляти проекти і програми, організовувати та 

планувати польові роботи, готувати технічні звіти та 

оформлювати результати польових, камеральних та 

дистанційних досліджень в геодезії та землеустрої. 

-Здатність вирішувати прикладні наукові та технічні завдання в 

галузі геодезії та землеустрою у відповідності до спеціалізацій. 

Інформаційне 

забезпечення 

 Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій,  

навчально-методичні посібники, електронні підручники і посібники, 

методичні вказівки (рекомендації) до проведення практичних 

(семінарських) занять та самостійної роботи студентів, он-лайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

залік 

 

 


